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Fra Indien tilbage til Friskolen 

Brev fra Frederik, der er gammel elev på ÅF og som kom noget uventet hjem fra 

Indien. Efter hjemkomsten kom han i karantæne og gik lige en tur ned forbi Århus 

Friskole: 

Jeg kom hjem til Danmark torsdag d.19. marts fra Indien og byen Varanasi grundet Corona 

udbruddet. Det var meningen jeg skulle have været i Indien fra 20. januar til 1. Maj som en del 

af mit studie: Indien- og Sydasienstudier. Men opfordringen fra stats- og udenrigsministeren 

lavede om på dette. Mig og resten af min klasse skulle pludselig i gang med at komme hjem 

hurtigst muligt.  
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Tilråb fra gaden 

I byen Varanasi hvor vi boede, oplevede vi ikke Corona som et specielt stort samtaleemne. Der 

var kommet nogle få råb fra gaden: ”Corona” efter os, men ellers levede vi uden de store 

bekymringer. Derfor tænkte jeg at vi godt kunne vente 5-6 dage før vi tog flyveren fra Delhi til 

København. Men fornuften og rationaliteten overhalede os hurtigt. Der kom flere og flere tanker 

om flyselskaberne der nok stoppede, og vi gad i hvert fald ikke sidde fast i Indien på ubestemt 

tid. Dagen inden vi skal med flyveren til Danmark valgte vores flyselskab at aflyse flyet. Vi stod 

nu uden et fly hjem. Vi fik hurtigt kigget efter andre afgange og fik booket fly som gik tik: 

Oman, London og til sidst Tirstrup Lufthavn. Det der skulle være en direkte destination fra Delhi 

til København, blev en noget længere og dyre rejse. Men vi var meget glade for at træde på 

Dansk og ikke mindst Østjysk grund.  

Karantæne og gåtur til ÅF 

Grænserne til Danmark var blevet lukket inden vores fly rejse hjem, og vi fik at vide at alle der 

kom hjem fra udlandet skulle i karantæne i 14 dage. I skrivende stund er jeg ca. halvvejs inde i 

min karantæne. På 6. dagen skulle jeg have noget frisk luft, og grundet ingen symptomer syntes 

jeg at, jeg kunne tillade mig det, selvfølgelig på afstand af andre. Min far foreslår mig at vi kan 

gå forbi Aarhus friskole. Jeg tænkte det ville være hyggeligt at se friskolen og opleve nogle 

gamle minder igen fra dengang jeg gik der (årgang 2003). Og ganske rigtigt blev gåturen til en 

samtale om forskellige minder min far og mig har haft fra skolen. F.eks. om byggerierne i 

Grumserup hvor der stadig står et byggeri jeg var med til at lave, fodboldbanen med tusindvis af 

kampe, mit gamle klasselokale og ikke mindst den fantastiske stemning friskolen har og 

bibeholder.  

Spil, smil, elsk 

Dette snakkede vi om mens vi kiggede på den gave mig og min klasse gav friskolen efter vores 

8.klasses tur til De Vestindiske Øer. Hvilket er de to figurer der er påsat på ydersiden af 

musiklokalets vægge, med titlen: ”Spil, smil, elsk”. Disse tre ord må man i den grad sige 

kendetegner min tid på friskolen. På friskolen gav musik - spillet rundt omkring på skolen mig 

rigtig mange smil og grin, hvilket jeg stadig husker tydeligt som en del af de mange ting som fik 

mig til at elske Aarhus friskole. Det er derfor jeg kom tilbage og formentlig vil blive ved med at 

gøre det. Både til fastelavns- og Høstivalsfester, men også til et hverdagsvisit, hvor jeg mindes 

nogle af de bedste år i mit liv. 
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Hvad laver man, når skolen er lukket 
I dag har vi spurgt en dreng, der hedder Linus. Linus går på Aarhus Friskole, men nu når alle skoler er 
lukket skal han have hjemmeskole... og det er ikke helt let 
Journalist er Linus Møller Michalak, 5.klasse 
 
Linus starter hver dag med at læse. Det har hans lærer sagt - at man skal læse mindst en halv time. Efter af 
have læst skal han mødes kl. 10.00 med hele sin klasse i google meet (Google meet er et sted, hvor man kan 
videochatte).  
Der siger hans lærer, hvad Linus’ klasse skal lave og så hører Linus lige, hvordan hans klassekammerater har 
det. Når de er færdige med at videochatte, begynder Linus at arbejde på sine opgaver, som læreren gav dem. 
Han sidder normalt og arbejder til ca. kl. 13.00, og så skal de mødes igen på google meet. Her hører læreren, 
hvor klassen er kommet til i deres bog og hvordan dagen har været, og efter det er skoledagen slut... og det er 
den her nyhedsrapport også. 
 

 
Gammelt billede fra sommeren  2018 
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Et hundeliv i en corona tid 
Før covid-19 var hunden Chili alene hjemme, hver dag, når familien var i skole og på arbejde.  Chili fik 
som reelt ikke så lange morgenture, fordi alle skulle hurtigt ud af døren. 
Der blev heller ikke tid til lange lufteture om eftermiddagen, fordi familien var trætte og de havde ting at 
gøre hjemme. 
Nu er alt anderledes. Familien er hjemme hele tiden og der er mere tid til at blive luftet 
 
Af Emilie Schæfer, 5.klasse Århus Friskole 
 
Chili, som er en 5 årig fransk bulldog blanding, bruger normalt sin tid alene hjemme i hverdagene, uden noget 
selskab udover huset kat. Det er et ensomt hundeliv. Ikke andet at lave end at vente, vente og vente på at 
familien kommer hjem. Nu er familien hjemme hver dag pga. corona og de går lange ture med Chili fx i skoven 
eller på stranden. En helt ny virkelighed for mennesker og dyr 
 
Positivitet ved corona  
Nu er Chili aldrig alene hjemme. Nu er der tid til at gå lange ture i skoven og ved vandet og der er masser af 
plads at tumle på, fordi der næsten ikke er andre end Chili og familien.  
Det er positivt at familien får mere tid til hinanden 
 
Begrænsninger 
Alt burde være godt for Chili nu, når familien er hjemme og hun får gået lange ture, men det er ikke som man 
tror. Der er begrænsninger. Chili må fx ikke hilse på andre mennesker end dem i familien. Hun må heller ikke 
lege med de andre hunde. Kun familien må ae og klappe hende fordi at selv hunde skal holde afstand i denne 
corona tid. 
 
Tilbage igen 
Regeringen har sagt at børnene må komme tilbage i skole igen d. 14.4.20, 
men må de mon nu også det eller bliver det forlænget igen. Mon Chili 
glæder sig til at familien skal i skole og på arbejde igen? Savner hun de 
stille stunder alene hjemme eller er hundelivet blevet bedre med mere 
tid med sine mennesker? Vi kan kun gætte… 
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Søholmvej står tom, men fællesskabet er intakt 
Klasseværelser, fællesrum, køkken og lærerværelse er tomme mens Google Meet besøges flittigt 

Skolens bygninger er 

under tilsyn, og vi har 

personale på skolen 

hver dag, men ellers er 

bygningerne tomme. Vi 

bringer her et par 

billeder som er taget 

inden vi lukkede. 

  

 

 

 

 

Hønsene har det godt! 
Redaktionen af fredagsbrevet har spurgt 

hønsepasserne om alt er ok? 
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Nyt urtelaug på ÅF 
Vejen mod en mere grøn og bæredygtig skole er belagt med gode initiativer og krydderurter 

Vi har fået et urtelaug på skolen som består 
af Hanne-kok, Silas, Frederik og Lea. Vi har 
store planer om at gøre skolen mere grøn og 
starter med at lave diverse krydderurtebede 
og plante bærbuske og smukke 
forårsplanter, som vi kan nyde næste år. 

 
Derfor hvis nogle af jer har bærplanter, blomsterløg, 
krydderurter så modtager vi meget gerne. I må gerne 
skrive til os inden, da vi så kan være parate til at få dem 
sået når I kommer med dem. 
 
Hvis vi har en landskabs/havearkitekt eller bare en som 
ved noget om at designe grønne arealer, så vil vi meget 
gerne i kontakt med jer, da vi har planer om at lave en 
trappeopsats mod Grumse, hvor vi kan lave indbyggede plantekasser. Denne trappeopsats skal også kunne 
fungere som hængeudsted og amfiscene ned mod lillegul. Vi mangler bare en som er mere kompetent på 
dette område til at designe det. 
 
Ideerne er mange:-) Vi glæder os til at gøre skolen grøn, vild og smuk!! 
På vegne af Urtelauget 
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Jørgen Koks opskrifter er lagt på Youtube 

Jørgen har lavet videoer, hvor både opskrifter og 
fremgangsmåder er vist. 
Jørgen har været i TV-køkkenet og optaget 3 forskellige opskrifter som 
du kan lave derhjemme. Der kommer flere videoer løbende. Klik på 
links, eller søg på Jørgen Skov Århus Friskole.  
 
Pesto-snurrer del 1: https://youtu.be/Br4E2S1CLXs  

Pesto-snurrer del 2: https://youtu.be/Mp2eg8JbD6g  

Pesto-snurrer del 3: https://youtu.be/1ki2wiH5HBU  

Hummus: https://youtu.be/UBAr-f04_gg  

Lav Müsli https://youtu.be/G_bYbQlY71U  

 
Hvis du har spørgsmål til en opskrift eller andet så 
skriv dit spørgsmål i kommentarfeltet under videoen, 
så vil Jørgen svare derfra. 
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